
Latas de spray  Isqueiros  Latas e produtos enlatados  

   
(Eles derretem e podem interferir com a coleta de cinzas).       

     
      

 (1) Latas de spray, baterias e produtos enlatados, etc.         

      

       
 

 

            -    

                     

Ar�gos de sepultamento, etc. que não devem ser cremados (exemplo)        

      
(Eles explodem e podem danificar a parte interna da fornalha do crematório).          

No crematório Yagoto da cidade de Nagoia e no crematório Daini da cidade de Nagoia, os seguintes artigos, que podem afetar negativamente o bom funcionamento da fornalha do crematório e coleta das cinzas após a cremação, estão 
proibidos de serem cremados de acordo com o artigo 31.2.7 do regulamento detalhado para cumprimento do decreto do crematório da cidade de Nagoia.
Se cremados, a cremação irá demorar mais, o ambiente ao redor será afetado negativamente, o corpo poderá ser danificado por artigos que possam explodir, objetos que derretam podem grudar nos ossos, o que poderá nos causar problemas 
ao coletar as cinzas, ou a cremação poderá ser interrompida de outra maneira.

Coloque apenas “flores frescas”, “pequenos alimentos e bebidas”, “caixas e fotos”, etc. como artigos de sepultamento no caixão.      

  

  

   
  

 

  

  

 

 
 

  

         

        

           

 

   

 

  
 

  

[Solicitação] Se a pessoa falecida �ver um marca-passos ou item similar no corpo,
 favor informar ao crematório Daini da cidade de Nagoia ou à empresa funerária.

            

       

 
  

  
  

 
  

 

 

Baterias

(2) Vidros e metais, etc.

(3) Produtos de plás�co e borracha, etc.

(4) Frutas grandes ou em quan�dade, grandes quan�dades 
de álcool ou suco, etc.

(5) Muitos livros, papéis, cobertores e roupas de cama 
de algodão, etc.

(6) Espuma absorvente para flores frescas, etc. 
(materiais à prova de fogo) e gelo seco, etc.

(Incluindo caixões feitos de quaisquer materiais similares)

(Elas podem liberar um odor desagradável).

(São di�ceis de queimar e podem produzir grande quan�dade de cinzas).

(Eles derretem e podem interferir com a coleta de cinzas).

Obs.: Além dos ar�gos aqui descritos, favor não cremar quaisquer outros ar�gos que 
          caiam em quaisquer das categorias acima.

Garrafas de vidro Óculos Bonecas e 
estátuas budistas

Telefones celulares 
e smartphones

Sacolas e bolsas Isqueiros Reprodutores de áudio portá�lProdutos de 
couro sinté�co

Óculos Bengalas BolasSapatos e sandálias

Bonecas Cosmé�cos (recipiente) Flores de enxofreFlores de enxofre

Frutas maiores do que o tamanho de uma mordida Mais do que um copo de papel em bebidas

Roupas e peles

Moedas e metais
 preciosos

Muitos livros
(Incluindo Bíblias, 
escrituras, álbuns, etc).

Almofadas Grandes brinquedos 
de pelúcia

Grandes brinquedos 
de pelúcia

Espuma absorvente 
para flores frescas

Refrigerantes Produtos de carbono, etc. (à prova de fogo)Gelo seco

CDs e DVDs

Pacotes de aperi�vos

Relógios

   


